
แผนงาน

ล าดับ

ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก หมายเหตุ

งาน/โครงการ ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด สอบ ประ มี ไม่มี สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ที่ได้รับ งบประมาณ

รายการ งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จ้าง ราคา กวด (/) (/) ประกวด ในสัญญา ส่งมอบ อนุมัติใน หรือเงิน

ปีต่อไป ปี 2560 ราคา ราคา/ (เดือน/ปี) ปี 2560 ปี 2560 สมทบ

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ชุดแผ่นน้ าหนักหุ้มยางส าหรับสร้างกล้ามเนื้อ 1 ชุด / / / / ตค.59 ตค.59 ธค.59       318,400

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ชุดสร้างกล้ามเนื้อแบบอิสระ 1 ชุด / / / / ตค.59 ตค.59 ธค.59       497,000

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ชุดออกก าลังกายแบบกลุ่ม 8 คน 1 ชุด / / / / ตค.59 ตค.59 ธค.59       203,300

4.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองตัดชิ้นเนื้อ (rotarymicrotome) 1 เคร่ือง / / / / ตค.59 ตค.59 ธค.59       577,800

5. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
เคร่ืองเตรียมชิ้นเนื้อด้วยพาราฟิน 
(paraffin embedder)

1 เคร่ือง / / / / ตค.59 ตค.59 ธค.59       524,300

6. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ชุดเทเลสโคปพร้อมขาต้ังกล้อง 1 ชุด / / / / ตค.59 ตค.59 ธค.59       115,600

7. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ลิตร 1 เคร่ือง / / / / ตค.59 ตค.59 ธค.59       128,400

เฉพาะแล้ว

จ านวน

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (/)

แบบรายงานแผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย จังหวัดเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

ออกแบบ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร หรือก าหนด แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

(/) คุณลักษณะ

(หน่วยนับ)

จัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา



แผนงาน

ล าดับ

ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก หมายเหตุ

งาน/โครงการ ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด สอบ ประ มี ไม่มี สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ที่ได้รับ งบประมาณ

รายการ งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จ้าง ราคา กวด (/) (/) ประกวด ในสัญญา ส่งมอบ อนุมัติใน หรือเงิน

ปีต่อไป ปี 2560 ราคา ราคา/ (เดือน/ปี) ปี 2560 ปี 2560 สมทบ

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เฉพาะแล้ว

จ านวน

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (/)

แบบรายงานแผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย จังหวัดเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

ออกแบบ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร หรือก าหนด แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

(/) คุณลักษณะ

(หน่วยนับ)

จัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา

8.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองหาจุดหลอมเหลวแบบอัตโนมัติ 1 เคร่ือง / / / / ตค.59 ตค.59 ธค.59       100,000

9.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือด 1 เคร่ือง / / / / ตค.59 ตค.59 ธค.59       260,000

10. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เคร่ืองมือวัดและจ่ายแรงดันไฟฟ้า 1 เคร่ือง / / / / ตค.59 ตค.59 ธค.59       791,600

11.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองวัดความขุ่นมัวของชั้นบรรยากาศ 1 เคร่ือง / / / / ตค.59 ตค.59 ธค.59       904,100

12. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
เคร่ืองมือวัดความต้านทานพร้อมตัวแปลง
ขั้วต่อสัญญาณ

1 ชุด / / / / ตค.59 ตค.59 ธค.59       514,600

13. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เคร่ืองมือวัดปริมาณทางไฟฟ้าแบบกราฟ 1 เคร่ือง / / / / ตค.59 ตค.59 ธค.59       203,100

14. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ 2 ชุด / / / / ธค.59 ธค.59 มค.60       268,200



แผนงาน

ล าดับ

ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก หมายเหตุ

งาน/โครงการ ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด สอบ ประ มี ไม่มี สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ที่ได้รับ งบประมาณ

รายการ งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จ้าง ราคา กวด (/) (/) ประกวด ในสัญญา ส่งมอบ อนุมัติใน หรือเงิน

ปีต่อไป ปี 2560 ราคา ราคา/ (เดือน/ปี) ปี 2560 ปี 2560 สมทบ

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เฉพาะแล้ว

จ านวน

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (/)

แบบรายงานแผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย จังหวัดเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

ออกแบบ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร หรือก าหนด แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

(/) คุณลักษณะ

(หน่วยนับ)

จัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา

15. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เคร่ืองผสมสัญญาณภาพ 1 เคร่ือง / / / / ธค.59 ธค.59 มค.60       314,000

16. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับงานมัลติมีเดีย 2 ชุด / / / / ธค.59 ธค.59 มค.60       100,000

17.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองตรวจวัดก๊าซ 1 เคร่ือง / / / / พย.59 พย.59 กพ.60       204,500

18.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองวิเคราะห์เส้นใยอาหาร 1 เคร่ือง / / / / พย.59 พย.59 กพ.60       795,000

19.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองวัดปริมาณน้ าอิสระ 2 เคร่ือง / / / / พย.59 พย.59 กพ.60       823,800

20.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองวิเคราะห์ความชื้น 2 เคร่ือง / / / / พย.59 พย.59 กพ.60       170,000

21.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองวิเคราะห์หาไขมันแบบอัตโนมัติ 1 เคร่ือง / / / / พย.59 พย.59 กพ.60       995,000



แผนงาน

ล าดับ

ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก หมายเหตุ

งาน/โครงการ ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด สอบ ประ มี ไม่มี สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ที่ได้รับ งบประมาณ

รายการ งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จ้าง ราคา กวด (/) (/) ประกวด ในสัญญา ส่งมอบ อนุมัติใน หรือเงิน

ปีต่อไป ปี 2560 ราคา ราคา/ (เดือน/ปี) ปี 2560 ปี 2560 สมทบ

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เฉพาะแล้ว

จ านวน

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (/)

แบบรายงานแผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย จังหวัดเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

ออกแบบ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร หรือก าหนด แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

(/) คุณลักษณะ

(หน่วยนับ)

จัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา

22.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองวัดสีผลิตภัณฑ์อาหาร 1 ชุด / / / / พย.59 พย.59 กพ.60       588,500

23.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองกล่ันระเหยแห้ง 
(Rotary Evaporator)

1 เคร่ือง / / / / พย.59 พย.59 กพ.60       321,000

24.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ (Autoclave) 1 เคร่ือง / / / / พย.59 พย.59 กพ.60       230,000

25.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

เคร่ืองวัดการเรืองแสง 
(Flourescence Spectrophotometer)

1 เคร่ือง / / / / พย.59 พย.59 กพ.60     1,300,000

26. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ชุดฆ่าเชื้ออัตโนมัติแบบท่อ 1 ชุด / / / / พย.59 พย.59 กพ.60     5,000,000

27. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เคร่ืองสร้างฉากอิเล็กทรอนิกส์ (virtual  Effect) 1 เคร่ือง / / / / ธค.59 ธค.59 มค.60       377,000



แผนงาน

ล าดับ

ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก หมายเหตุ

งาน/โครงการ ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด สอบ ประ มี ไม่มี สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ที่ได้รับ งบประมาณ

รายการ งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จ้าง ราคา กวด (/) (/) ประกวด ในสัญญา ส่งมอบ อนุมัติใน หรือเงิน

ปีต่อไป ปี 2560 ราคา ราคา/ (เดือน/ปี) ปี 2560 ปี 2560 สมทบ

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เฉพาะแล้ว

จ านวน

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (/)

แบบรายงานแผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย จังหวัดเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

ออกแบบ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร หรือก าหนด แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

(/) คุณลักษณะ

(หน่วยนับ)

จัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา

28. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ชุดเครน 2 ชุด / / / / ธค.59 ธค.59 มค.60         59,900

29.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

กล้องวีดีโอพร้อมเลนส์ถ่ายภาพ 2 ชุด / / / / ธค.59 ธค.59 มค.60       303,000

30. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ชุดฝึกปฏิบัติการส าหรับถ่ายภาพ 1 ชุด / / / / ธค.59 ธค.59 มค.60       414,600

31. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ชุดฝึกปฏิบัติการส าหรับห้องสตูดิโอ 1 ชุด / / / / ธค.59 ธค.59 มค.60       265,000

32.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เคร่ืองวิเคราะห์การเผาไหม้ 1 เคร่ือง / / / / พย.59 พย.59 กพ.60         89,000

33.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ชุดทดลองระบบไฟฟ้าขั้นต้น 3 ชุด / / / / พย.59 พย.59 กพ.60         96,300

34. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ กล้องประมวลผลรวม TatalStation 1 ชุด / / / / พย.59 พย.59 กพ.60       500,000



แผนงาน

ล าดับ

ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก หมายเหตุ

งาน/โครงการ ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด สอบ ประ มี ไม่มี สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ที่ได้รับ งบประมาณ

รายการ งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จ้าง ราคา กวด (/) (/) ประกวด ในสัญญา ส่งมอบ อนุมัติใน หรือเงิน

ปีต่อไป ปี 2560 ราคา ราคา/ (เดือน/ปี) ปี 2560 ปี 2560 สมทบ

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เฉพาะแล้ว

จ านวน

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (/)

แบบรายงานแผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย จังหวัดเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

ออกแบบ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร หรือก าหนด แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

(/) คุณลักษณะ

(หน่วยนับ)

จัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา

35. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กล้องวัดมุม ทีโอโดไลฟ์ 1 ชุด / / / / พย.59 พย.59 กพ.60       500,000

36. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิ
สติกส์

1 ชุด / / / / พย.59 พย.59 กพ.60     2,870,000

37.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด / / / / พย.59 พย.59 กพ.60       995,100

38. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ชุดปฎิบัติการพื้นฐานการเชื่อมต่อสัญญาณ 1 ชุด / / / / พย.59 พย.59 กพ.60     1,605,000

39. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ชุดปฏิบัติการโปรแกรมจ าลองวงจรพื้นฐาน 1 ชุด / / / / พย.59 พย.59 กพ.60     1,284,000

40.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศแบบติดตัวบุคคล 5 เคร่ือง / / / / พย.59 พย.59 กพ.60       515,000

41.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

เคร่ืองวัดความร้อนแบบ Manual 2 เคร่ือง / / / / พย.59 พย.59 กพ.60       184,000

42.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

เคร่ืองชั่งไฟฟ้า 5 ต าแหน่ง ส าหรับเคร่ืองชั่ง
กระดาษกรอง

1 เคร่ือง / / / / พย.59 พย.59 กพ.60       350,000

43.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ชุดวิเคราะห์สารพันธุกรรม 1 ชุด / / / / พย.59 พย.59 กพ.60       848,200



แผนงาน

ล าดับ

ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก หมายเหตุ

งาน/โครงการ ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด สอบ ประ มี ไม่มี สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ที่ได้รับ งบประมาณ

รายการ งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จ้าง ราคา กวด (/) (/) ประกวด ในสัญญา ส่งมอบ อนุมัติใน หรือเงิน

ปีต่อไป ปี 2560 ราคา ราคา/ (เดือน/ปี) ปี 2560 ปี 2560 สมทบ

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เฉพาะแล้ว

จ านวน

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (/)

แบบรายงานแผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย จังหวัดเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

ออกแบบ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร หรือก าหนด แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

(/) คุณลักษณะ

(หน่วยนับ)

จัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา

44.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

เคร่ืองระเหยสูญญากาศ (Rotary evaporator
 set)

1 เคร่ือง / / / / พย.59 พย.59 กพ.60       540,000

45.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ตู้แช่แข็ง 1 ตู้ / / / / พย.59 พย.59 กพ.60       360,000

46. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ตู้แช่แข็งยืน 4 ประตู 2 ตู้ / / / / พย.59 พย.59 กพ.60       156,000

47. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โต๊ะรีดผ้าลมดูดพร้อมหม้อต้มเตารีดไอน้ า 1 ตัว / / / / ธค.59 ธค.59 ธค.59       106,000

48. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เทเนอร์เบสทรอมโบน 2 เคร่ือง / / / / ธค.59 ธค.59 กพ.60       312,200

49. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ฟูลดับเบิ้ลเฟรนซ์ฮอร์น 2 เคร่ือง / / / / ธค.59 ธค.59 กพ.60       719,400

50. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ อัลโตทรอมโบนอีแฟลต/ดี 1 เคร่ือง / / / / ธค.59 ธค.59 กพ.60       149,300



แผนงาน

ล าดับ

ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก หมายเหตุ

งาน/โครงการ ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด สอบ ประ มี ไม่มี สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ที่ได้รับ งบประมาณ

รายการ งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จ้าง ราคา กวด (/) (/) ประกวด ในสัญญา ส่งมอบ อนุมัติใน หรือเงิน

ปีต่อไป ปี 2560 ราคา ราคา/ (เดือน/ปี) ปี 2560 ปี 2560 สมทบ

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เฉพาะแล้ว

จ านวน

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (/)

แบบรายงานแผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย จังหวัดเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

ออกแบบ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร หรือก าหนด แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

(/) คุณลักษณะ

(หน่วยนับ)

จัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา

51. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ บีแฟลตทรัมเปต 2 เคร่ือง / / / / ธค.59 ธค.59 กพ.60       214,400

52. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ยูโฟเนียม 1 เคร่ือง / / / / ธค.59 ธค.59 กพ.60       298,600

53. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ทูบา 1 เคร่ือง / / / / ธค.59 ธค.59 กพ.60       325,800

54. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ คีบอร์ด 88 คีย์ 1 ตัว / / / / ธค.59 ธค.59 กพ.60       149,000

55. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ล าโพงพร้อมแอมป์คลาส D แบบ Bi-AMP 2 ตัว / / / / ธค.59 ธค.59 กพ.60       114,000

56. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ชุดเคร่ืองเสียงสนาม 1 ชุด / / / / ธค.59 ธค.59 กพ.60       289,800

57. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ห้องจัดเล้ียง 2 ชุด / / / / ธค.59 ธค.59 มีค.60       300,000

58. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ท าเบเกอร่ี 2 ชุด / / / / ธค.59 ธค.59 มีค.60       250,000



แผนงาน

ล าดับ

ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก หมายเหตุ

งาน/โครงการ ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด สอบ ประ มี ไม่มี สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ที่ได้รับ งบประมาณ

รายการ งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จ้าง ราคา กวด (/) (/) ประกวด ในสัญญา ส่งมอบ อนุมัติใน หรือเงิน

ปีต่อไป ปี 2560 ราคา ราคา/ (เดือน/ปี) ปี 2560 ปี 2560 สมทบ

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เฉพาะแล้ว

จ านวน

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (/)

แบบรายงานแผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย จังหวัดเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

ออกแบบ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร หรือก าหนด แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

(/) คุณลักษณะ

(หน่วยนับ)

จัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา

59. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ชุดปฏิบัติการงานครัว 1 ชุด / / / / ธค.59 ธค.59 มีค.60       869,200

60. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ชุดอุปกรณ์เดินป่า 1 ชุด / / / / ธค.59 ธค.59 มีค.60       585,000

61. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ส ารวจแหล่งท่องเที่ยว 1 ชุด / / / / ธค.59 ธค.59 มีค.60       974,000

62.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

 ระบบดับแพลิงส าหรับศูนย์ข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัยฯ

1 ระบบ / / / / ธค.59 ธค.59 มีค.60     1,500,000

63.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย 
(Wireless Access Point)

1 ระบบ / / / / ธค.59 ธค.59 มีค.60       840,000

64.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

เช่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 1 ปี / / / / ตค.59 ตค.59 ตค.59     1,201,000

65.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 1 ปี 1 ระบบ / / / / ตค.59 ตค.59 ตค.59 510,000 

66.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ค่าลิขสิทธิ์ปรับปรุงฐานข้อมูลความปลอดภัย 
อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีทางเครือข่าย 
(Firewall)  ระยะเวลา 1 ปี

1 ระบบ / / / / ธค.59 ธค.59 ธค.59 250,000 



แผนงาน

ล าดับ

ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก หมายเหตุ

งาน/โครงการ ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด สอบ ประ มี ไม่มี สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ที่ได้รับ งบประมาณ

รายการ งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จ้าง ราคา กวด (/) (/) ประกวด ในสัญญา ส่งมอบ อนุมัติใน หรือเงิน

ปีต่อไป ปี 2560 ราคา ราคา/ (เดือน/ปี) ปี 2560 ปี 2560 สมทบ

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เฉพาะแล้ว

จ านวน

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (/)

แบบรายงานแผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย จังหวัดเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

ออกแบบ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร หรือก าหนด แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

(/) คุณลักษณะ

(หน่วยนับ)

จัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา

67.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ชุดโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
(Antivirus)

1 ชุด / / / / ธค.59 ธค.59 มีค.60 330,000 

68. ผลงานการให้บริการวิชาการ
ชุดทดสอบการรับน้ าหนักของดินในสนาม  
(Plate Bearing)

1 ชุด / / / / ตค.59 ตค.59 กพ.60 196,000 

69. ผลงานการให้บริการวิชาการ ชุดทดสอบตะแกรงร่อน 1 ชุด / / / ตค.59 ตค.59 กพ.60 44,000 

70. ผลงานการให้บริการวิชาการ
เคร่ืองชั่งคาน 20 กิโล อ่านละเอียด 1 กรัม 
รุ่น 1119D ( ยี่ห้อ OHAUS/USA )

1 เคร่ือง / / / / ตค.59 ตค.59 กพ.60 48,200 

71. ผลงานการให้บริการวิชาการ
เคร่ืองชั่ง 30 กิโล อ่านละเอียด 1 กรัม รุ่น 
R21PE30 ( ยี่ห้อOHAUS/USA )

1 เคร่ือง / / / / ตค.59 ตค.59 กพ.60 13,400 

72. ผลงานการให้บริการวิชาการ
เคร่ืองชั่ง 2,100 กรัม อ่านละเอียด 0.1 กรัม 
รุ่น NVL2101  (ยี่ห้อ OHAUS/USA )

3 เคร่ือง / / / / ตค.59 ตค.59 กพ.60 37,800 

73. ผลงานการให้บริการวิชาการ โต๊ะท างานเหล็ก 3 ตัว / / / / ตค.59 ตค.59 ตค.59 14,700 



แผนงาน

ล าดับ

ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก หมายเหตุ

งาน/โครงการ ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด สอบ ประ มี ไม่มี สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ที่ได้รับ งบประมาณ

รายการ งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จ้าง ราคา กวด (/) (/) ประกวด ในสัญญา ส่งมอบ อนุมัติใน หรือเงิน

ปีต่อไป ปี 2560 ราคา ราคา/ (เดือน/ปี) ปี 2560 ปี 2560 สมทบ

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เฉพาะแล้ว

จ านวน

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (/)

แบบรายงานแผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย จังหวัดเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

ออกแบบ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร หรือก าหนด แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

(/) คุณลักษณะ

(หน่วยนับ)

จัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา

74. ผลงานการให้บริการวิชาการ ตู้บานเล่ือนกระจก 6 ตู้ / / / / ตค.59 ตค.59 ตค.59 27,000 

75. ผลงานการให้บริการวิชาการ ตู้ 1 บาน เปิด 6 ล้ินชัก 4 ตู้ / / / / ตค.59 ตค.59 ตค.59 22,000 

76. ผลงานการให้บริการวิชาการ เก้าอี้ส านักงาน ขา 5 แฉก 6 ตัว / / / / ตค.59 ตค.59 ตค.59
28800

77. ผลงานการให้บริการวิชาการ ชุดเตรียมตัวอย่างส าหรับวิเคราะห์ ด้วย GCMS 1 ชุด / / / / ธค.59 ธค.59 มีค.60 2,526,900 



แผนงาน

ล าดับ

ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก หมายเหตุ

งาน/โครงการ ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด สอบ ประ มี ไม่มี สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ที่ได้รับ งบประมาณ

รายการ งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จ้าง ราคา กวด (/) (/) ประกวด ในสัญญา ส่งมอบ อนุมัติใน หรือเงิน

ปีต่อไป ปี 2560 ราคา ราคา/ (เดือน/ปี) ปี 2560 ปี 2560 สมทบ

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เฉพาะแล้ว

จ านวน

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (/)

แบบรายงานแผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย จังหวัดเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

ออกแบบ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร หรือก าหนด แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

(/) คุณลักษณะ

(หน่วยนับ)

จัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา

78.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส 5 ชุด / / / / ธค.59 ธค.59 มค.60 1,750,000 

79.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

เคร่ืองมัลติมมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า
 3600 Ansi  Lumen

20 เคร่ือง / / / / ธค.59 ธค.59 มค.60 660,000 

80.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดแขวน  
ขนาดไม่น้อยกว่า  24000   BTU

15 เคร่ือง / / / / ธค.59 ธค.59 มค.60 450,000 

81.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดแขวน  
ขนาดไม่น้อยกว่า  30000   BTU

15 เคร่ือง / / / / ธค.59 ธค.59 มค.60 555,000 



แผนงาน

ล าดับ

ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก หมายเหตุ

งาน/โครงการ ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด สอบ ประ มี ไม่มี สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ที่ได้รับ งบประมาณ

รายการ งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จ้าง ราคา กวด (/) (/) ประกวด ในสัญญา ส่งมอบ อนุมัติใน หรือเงิน

ปีต่อไป ปี 2560 ราคา ราคา/ (เดือน/ปี) ปี 2560 ปี 2560 สมทบ

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เฉพาะแล้ว

จ านวน

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (/)

แบบรายงานแผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย จังหวัดเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

ออกแบบ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร หรือก าหนด แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

(/) คุณลักษณะ

(หน่วยนับ)

จัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา

82.
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดแขวน  
ขนาดไม่น้อยกว่า  36000   BTU

15 เคร่ือง / / / / ธค.59 ธค.59 มค.60 600,000 

83. ผลงานการให้บริการวิชาการ เคร่ืองตัดหญ้าข้ออ่อน แบบสะพาย 4 เคร่ือง / / / / ตค.59 ตค.59 ตค.59 44,000 

84. ผลงานการให้บริการวิชาการ เคร่ืองยนต์ 4 เคร่ือง / / / / ตค.59 ตค.59 ตค.59 30,000 

85. ผลงานการให้บริการวิชาการ โครงรถตัดหญ้า 4 โครง / / / / ตค.59 ตค.59 ตค.59 18,000 



แผนงาน

ล าดับ

ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ ประกาศ คาดว่า คาดว่า งบประมาณ เงินนอก หมายเหตุ

งาน/โครงการ ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด สอบ ประ มี ไม่มี สอบราคา/ จะลงนาม จะมีการ ที่ได้รับ งบประมาณ

รายการ งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จ้าง ราคา กวด (/) (/) ประกวด ในสัญญา ส่งมอบ อนุมัติใน หรือเงิน

ปีต่อไป ปี 2560 ราคา ราคา/ (เดือน/ปี) ปี 2560 ปี 2560 สมทบ

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เฉพาะแล้ว

จ านวน

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (/)

แบบรายงานแผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย จังหวัดเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

ออกแบบ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร หรือก าหนด แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

(/) คุณลักษณะ

(หน่วยนับ)

จัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา

86. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

1 งาน / / / /

87. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 1 งาน / / / /

88. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
อาคารเรียนและส านักงานคณะครุศาสตร์
พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

1 งาน / / / /

(นางสาวพรรณี ศรีสงคราม) ผู้ตรวจสอบ

ผู้อ านวยการกองคลัง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ)

รองอธิการบดี

ผู้จัดท า


